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RESUMO 

Nesta pesquisa será abordada a influência das crenças na mente adulta e como a Programação 
Neurolinguística trabalha com as crenças. O estudo apresentado passa pela formação das crenças 
na infância que, é onde o individuo aprende a maioria de suas crenças até a influência na vida adulta 
e suas limitações. O cérebro é a máquina mais complexa existente no mundo, ele consegue 
armazenar todas as emoções e experiências vividas e informações recebidas, mas ao mesmo tempo 
o indivíduo tem acesso apenas a uma pequena parte dele, o consciente. A maior parte do cérebro, o 
inconsciente, é quem guarda as crenças aprendidas e com o passar do tempo as transforma em 
verdades absolutas. 

 

 

PALAVRAS CHAVES: Programação Neurolinguística, Infância, Crenças.  

 

 

ABSTRACT  

This research will look at the influence of beliefs in the adult mind and how Neurolinguistic 
Programming works with beliefs. The study presented involves the formation of beliefs in childhood 
that is where the individual learns most of his beliefs to influence in adult life and his limitations. The 
brain is the most complex machine existing in the world, it can store all experienced emotions and 
experiences and information received, but at the same time, the individual has access to only a small 
part of it, the conscious. The most of the brain, the unconscious, is who holds the beliefs and learned 
over time turns them into absolute truths. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Engana-se a pessoa que acredita que todas as decisões tomadas são tomadas de 

forma consciente, é sabido que o inconsciente influencia muito mais na mente 

humana do que o consciente. A maior parte de cérebro é ocupada pelo inconsciente, 

de acordo com cientistas é difícil definir quanto com precisão, mas é correto fazer 

essa afirmação. 

 

Em 2012, a emissora inglesa BBC fez essa pergunta a sete dos maiores 

experts do mundo em cérebro e cognição, de quatro grandes universidades 

(Oxford, Montreal, Columbia e Londres). Cada um deles deu seu palpite - 

sim, palpite, pois a ciência ainda está longe de ter um catálogo completo 

dos processos cerebrais. Pelas estimativas dos especialistas, a consciência 

ocupa no máximo 5% do cérebro. Todo o resto, 95%, é o reino do 

inconsciente. (LISBOA; SANTI, 2013). 

 

Ao longo da vida, principalmente na infância, os seres humanos são influenciados 

por outros seres humanos e por situações que ocorrem no dia a dia, e é dessa forma 

que são formadas as percepções de mundo e o modelo mental de uma pessoa, 

contudo, essa visão nem sempre corresponde à realidade em si, assim surgem as 

crenças. As crenças ficam, em sua maioria, armazenadas no inconsciente e são 

acessadas, mesmo sem perceber, sempre que o individuo se depara com algum fato 

ou informação. 

A Programação Neurolinguística é uma ferramenta capaz de fazer o ser humano 

reestruturar sua mente, desde a superação de limites e medos até a realização de 

coisas que pareciam impossíveis, é um mundo de infinitas possibilidades.  

“Pela primeira vez na historia, a humanidade se defronta com o painel de controle da 

mudança pessoal, com a compreensão e a possibilidade de assumir o controle do 

modo como ocorre a transformação pessoal.” (CHUNG, 1995, p. 13-14). 

A Programação Neurolinguística trabalha tanto no nível consciente quanto no nível 

inconsciente, a fim de auxiliar o individuo a alcançar seus propósitos.  

Neste trabalho, inicialmente, será apresentada uma fundamentação teórica sobre as 

crenças e as suas influências na mente e após uma discussão de como a 
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Programação Neurolinguística trata e aborda o tema sobre as crenças, 

principalmente as crenças limitantes.  

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 

1. As crenças 

A palavra crença vem do latim e significa “Ação de crer na verdade ou na 

possibilidade de uma coisa [...]” (DICIONARIO ON-LINE, 2016). 

 

Crenças são as regras pelas quais vivemos. São nossos melhores palpites 

frente à realidade e formam nossos modelos mentais – os princípios pelos 

quais o mundo parece funcionar, com base em nossa experiência. Crenças 

não são fatos, embora muitas vezes as confundamos com fatos. 

(O’CONNOR, 2011, p. 21). 

 

As crenças, de acordo com Anthony Robbins “São abordagens para a percepção 

pré-formadas, pré-organizadas, que filtram nossa comunicação para nós mesmos, 

de uma maneira consistente.” (ROBBINS, 2005, p. 44). 

 “Crenças são convicções ou aceitações de que certas coisas são verdadeiras ou 

reais. São também generalizações sobre o estado do mundo”. (JAMES; 

WOODSMALL, 1993, p. 8) 

As crenças podem aparecer de outras maneiras no vocabulário dos livros, podendo 

ser tratadas, para alguns autores, como “paradigmas”, às vezes por serem muito 

parecidos, em conceito, as crenças e os valores são confundidos. Entretanto as 

crenças estão muito correlacionadas com os valores das pessoas, muitas vezes uma 

crença pode ser também um valor do indivíduo, pois, na realidade são as crenças 

que determinam a que o individuo dará valor. “Valores são sistemas específicos de 

crenças que temos sobre o que é certo e errado para nossas vidas.” (ROBBINS, 

2005, p. 19).  

Valores são inconscientes e, profundamente, norteiam a intenção de uma pessoa. 

Os valores reinam sobre todos os comportamentos humanos, são eles que 

promovem impulso da motivação para as ações, mas também são eles que julgam e 
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avaliam as ações de uma pessoa. Utilizando dos valores/crenças o ser emite 

julgamentos, tais como: apropriado e inapropriado, correto ou errado, bom ou mau. 

(JAMES; WOODSMALL, 1993). 

MAGALHÃES (2011) afirma que grande parte das crenças advém de muito tempo 

atrás, de um tempo de medo, incertezas, muito escasso e intolerante. A sociedade 

atual aprendeu a desconfiar do sucesso, a desacreditar do que se tem fácil e a não 

crer na felicidade.  

Conforme EKER (2006) o condicionamento mental de um adulto dar-se-á por três 

aspectos:  

1. Programação verbal: as frases e crenças ouvidas quando criança; 

2. Exemplos: o comportamento das pessoas com quem a criança convive; e 

3. Episódios específicos: momentos marcantes da infância, podendo ser um 

trauma, uma crença, uma experiência. 

“Assim, nossas crenças, atitudes, valores e experiências passados com uma pessoa 

em particular, tudo afeta as espécies de representações que faremos sobre seus 

comportamentos.” (ROBBINS, 2005, p. 33). 

Segundo MAGALHÃES (2011) Einsten dizia que o senso comum é o conjunto de 

preconceitos consolidados até os 18 anos de idade. EKER (2006) também afirma 

que o modo de pensar se constitui de informações e programações que o indivíduo 

recebeu no passado, principalmente quando criança. 

 

Geralmente nossas crenças estão ligadas a experiências passadas. 

Algumas pessoas lembram facilmente do momento em que elas 

desenvolveram a ideia que hoje as impedem de realizar algo em suas vidas. 

Críticas, situações constrangedoras, experiências traumáticas, histórias 

contadas pelos nossos avós, qualquer tipo de ideia que nos foi imposta ou 

sugerida, pode ter se transformado em uma ideia limitadora. (CARVALHO, 

2016). 

 

A criança é um ser inocente e despreparado para a vida, as pessoas que a cercam 

são as responsáveis pela criação do seu comportamento, e que por muitas vezes, 

inconscientemente, não sabem que as crenças podem influenciar negativamente por 

toda a vida desta criança. As crenças são o que limitam o indivíduo na vida adulta, 

grande parte dos medos, inseguranças e até mesmo fracassos de um adulto são 

ocasionados pelas crenças limitantes. Valores herdados, crenças e paradigmas 
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definitivamente formam o mundo social de um indivíduo (O’CONNOR, 2011). De 

acordo com EKER (2006) as fontes primárias de uma criança são pais, irmãos, 

amigos, professores e a mídia em geral. Conforme  

 

Críticas negativas contra o sistema de crenças são sugestões subliminares 

que geram crenças limitantes nas pessoas. Se uma criança tira uma nota 

baixa em matemática, por exemplo, ela corre o risco de ouvir algo como 

“Você nunca será boa em matemática”. (Sugestão hipnótica para uma 

crença limitante de que ela nunca será boa em matemática). Alguns 

reforços dessa natureza podem acabar impedindo essa criança de fazer 

coisas ligadas direta ou indiretamente à matemática. Pais, professores e 

pessoas importantes para crianças e jovens são formadores de crenças 

pessoais, positivas ou negativas que eles poderão carregar pelo resto da 

vida. (CHUNG, 1995, p.43) 

 

As crenças podem ter muito poder para criar coisas boas na vida de um indivíduo, 

mas com a mesma força, uma crença limitadora pode ser devastadora. O’CONNOR 

(2015, p.11) “Algumas crenças e valores permanecem inconscientes, mas guiam a 

sua vida sem que você perceba o quão poderosos são”.  

 

Uma crença, no entanto, ofusca uma convicção, basicamente por causa da 

intensidade emocional que uma pessoa vincula a uma ideia. Uma pessoa 

que tem uma crença não apenas sente certeza, mas também fica furiosa se 

sua crença é questionada. Uma pessoa com uma crença reluta em 

questionar suas referências, mesmo que por um momento; são totalmente 

resistentes a novas informações, muitas vezes ao ponto de obsessão. 

(ROBBINS, 1996, p. 112). 

 

Todos têm crenças e as crenças são algo muito sério na vida das pessoas, elas 

estão no mais profundo inconsciente do ser, não é cabido a ninguém julgar as 

crenças de outro alguém sem a devida permissão. 

 

O nível de crença situa-se dentro do capo “sagrado” das pessoas. Eis por 

que a sabedoria popular nos aconselha a não discutir aletoriamente política, 

religião ou futebol. Porque todos esses assuntos envolvem diretamente as 

crenças das pessoas, e crenças, cada um têm a sua. (CHUNG, 1995, p. 

42).  
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A crença limitante acomete sempre no nível inconsciente. Ela interfere na 

capacidade das pessoas em assumirem desafios, e quando assumem, por muitas 

vezes, são levadas ao fracasso, sem nem sequer saber que o grande fator do 

fracasso foi uma crença limitante.   

 

[...] nossas crenças foram construídas de maneira inconsciente, porque 

muitas vezes, nós não parávamos para questionar aquilo que 

acreditávamos. Dessa forma, fomos nos tornando adultos e sem perceber o 

impacto negativo que algumas dessas crenças foram causando em nossa 

vida. (CARVALHO, 2016). 

 

“Somos o que pensamos ser e pensamos segundo o que aprendemos” 

(MAGALHÃES, 2011, p.19). 

Ainda segundo DANNERMANN (2009) a mente tem alta capacidade de sabotar o 

próprio bem. Pensamentos, ideias que estão no subconsciente, por muitas vezes 

formados na mais precoce infância, interferem com os desejos e objetivos da mente 

consciente. 

ROBBINS (2005) afirma que não adianta traçar uma estratégia para o sucesso de 

algo, se ela se choca com as crenças inconscientes, até a melhor estratégia perde 

sua força quando há um conflito interno de valores. 

CHUNG (1995) é o sistema de crenças que da permissão a cada um para acessar 

suas capacidades, é por meio dele que há o fracasso, mas também pode ser através 

dele o sucesso. 

 

2. Programação Neurolinguística e as crenças  

A Programação Neurolinguística estuda os padrões criados pela interação entre o 

cérebro, o corpo e a linguagem, ou seja, a PNL (sigla de Programação 

Neurolinguística) estuda como funcionam o cérebro e a mente, como são criados os 

pensamentos, estados emocionais, comportamentos e sentimentos e como podem 

ser direcionados a fim de aperfeiçoar esse processo (PERCIA, 2012). 

Anthony Robbins define a Programação Neurolinguística da seguinte forma: 

 

[...] o nome vem de neuro, referindo-se ao cérebro, e lingüístico, referindo-

se à linguagem. Programação é a instalação de um plano ou procedimento. 

PNL é o estudo de como a linguagem, tanto a verbal como a não-verbal, 



7 

 
afetam nosso sistema nervoso. Nossa capacidade de fazer qualquer coisa 

na vida está baseada em nossa capacidade de dirigir nosso próprio sistema 

nervoso. Aqueles que alcançam algum resultado importante conseguiram 

comunicações específicas para o sistema nervoso através dele. (ROBBINS, 

2005, p. 24). 

 

O’CONNOR (2011) comenta que a PNL trata crenças com pressuposições, não 

como verdades, são como princípios de conduta. A pessoa age como se fosse 

verdade se o resultado for favorável, ela pode continuar utilizando essa crença, em 

caso negativo, há possibilidade de alterá-la. Apesar da maioria das pessoas não ter 

convicção nisso, cada um tem escolha quanto àquilo que acredita, mesmo tratando-

se de crenças. “Crenças são pressuposições que temos sobre determinadas coisas 

que podem tanto criar, bem como negar nosso poder pessoal.” (BANDLER apud 

JAMES; WOODSMALL, 1993, p. 8). 

Conforme ROBBINS (2005, p. 42) “Para mudar nossos próprios comportamentos 

temos de começar a alterar nossas próprias crenças.”. 

 

A PNL nos orienta na compreensão de como funciona a estrutura de nossas 

experiências internas. Isso porque experimentamos o mundo através dos 

sentidos, imagens, sons, diálogos internos e sensações. A forma específica 

como experimentamos um evento ou situação vai influenciar nosso 

comportamento e visão sobre o mesmo. (PERCIA, 2012, p. 81). 

 

O primeiro passo é rever as crenças. A forma de enxergar a realidade é o que a 

modela. Cada individuo modelou e criou a forma com que vê as coisas, essa 

formatação não é uma verdade, mas sim um paradigma, como chama a ciência.  

É extremamente importante escolher os pensamentos e as crenças, conscientizar-se 

que isso não representa o que o indivíduo é, mas que faz parte do seu 

comportamento.  

MAGALHÃES (2011) explica que para alterar o pensamento ou a visão sobre 

determinado fato é preciso raciocinar de forma diferente. “Todo mundo tem todos os 

recursos de que necessita para mudar, ou então pode criá-los” (O’CONNOR, 2011, 

p.11).  

MAGALHÃES (2011) afirma que normalmente as pessoas repetem com muita 

frequência as crenças que aprendem, como se fossem verdades absolutas, e não se 
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dão conta de que tudo que se repete o cérebro aprende e opera para que aquilo se 

torne realidade. “Quando acreditamos com convicção que alguma coisa é verdade, é 

como se mandássemos um comando para nosso cérebro, de como representar o 

que está ocorrendo.” (ROBBINS, 2005, p.41).  

 

Se, por um lado, é impossível controlar o inconsciente de maneira 

consciente, é possível influenciá-lo. "Podemos mudá-lo. Ele é tão maleável 

quanto a consciência, ou talvez mais", afirma o neurologista Ran Hassin. 

Como se faz isso? Praticando alguma coisa até que ela se torne uma 

segunda natureza, ou seja, vire um processo automático. (LISBOA; SANTI, 

2013). 

 

A mente não distingue o real do imaginário, portanto, o cérebro cria situações e de 

tanto pensar acaba tornando-se realidade. Além do mais o cérebro utiliza filtros para 

percepção da realidade, entre eles estão as crenças. As crenças interferem no modo 

como o individuo enxerga a realidade, de acordo com MAGALHÃES (2011, p. 7) 

“todo processo de construção da nossa realidade tem a ver com determinado ângulo 

de visão”. O que pode ser mais bem interpretado pela figura abaixo: 

 

Figura 1 – Modelo de Comunicação da PNL 

 

Fonte: JAMES; WOODSMALL, 1993, p. 4. 

 

O que é reafirmado por CHUNG (1995) que diz que quando o ser humano recebe 

um fato ou algo novo o cérebro trata essa informação de forma distorcida, 

generalizada e com eliminações, levando em consideração as experiências 
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passadas, a própria personalidade e o sistema de crenças, resultando assim o mapa 

do indivíduo. O território é o que genuinamente a realidade é, e o mapa é a visão do 

ser acerca do território. Cada ser humano tem um modo único de enxergar o mundo. 

 

Há um conceito importante que é usado na PNL. “O mapa não é o território". 

Como Alfred Korzybski fez notar em seu Science & Sanity, "As 

características importantes dos mapas devem ser notadas. Um mapa não é 

o território que ele representa, mas, se estiver correto, tem uma estrutura 

similar ao território, o que é válido para sua utilização". O significado para 

indivíduos é que sua representação interna não é a versão precisa de um 

evento. É só uma interpretação - filtrada através de crenças pessoais 

específicas, atitudes, valores e uma coisa chamada metaprograma. 

(ROBBINS, 2005, P. 34). 

 

“Nossa identidade tem suporte em uma “rede” interna de raízes invisíveis, na forma 

de redes neurais que processam nossa percepção, nossos valores pessoais, 

crenças e capacidades, assim como nosso ser físico e o ambiente.” SLAVIERO 

(2016, p. 3). Essas redes neurais, na Programação Neurolinguística, são chamadas 

de níveis neurológicos.  

 

Níveis neurológicos é uma ferramenta criada por Robert Dilts, um dos 

grandes nomes da PNL. Esta ferramenta da PNL pressupõe que nós 

atuamos em seis níveis neurológicos (ou lógicos) que compões a nossa 

estrutura vivencial. (COMPORTAR TREINAMENTOS, 2017). 

 

Os níveis neurológicos são muito importantes para estabelecer objetivos e 

resultados e extremamente influenciadores em como o indivíduo enxerga o mundo e 

se enxerga perante ele. 

 

O próprio pensamento de resultado é uma habilidade ou capacidade, uma 

abordagem que você adota em todas as decisões que tomar. Pensamento 

de resultados se alinha com suas crenças e valores quando você vê o 

quão bem funciona e quando se torna um principio importante em sua vida. 

O pensamento de resultado alcança o nível de identidade quando você se 

torna o tipo de pessoa que anda em direção àquilo que deseja na vida em 

vez de deixar isso ao acaso ou para que outros decidam. (SLAVIERO, 2016, 

p.3, grifo do autor). 
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Ao criar os níveis neurológicos Robert Dilts os classificou em seis níveis:  

 

Figura 2 – Pirâmide Níveis Neurológicos 

 

 

Fonte: Don Desenvolvimento, 2017. 

 

Quanto mais alto o nível na pirâmide, maior o envolvimento neurológico: 

1. Ambiente = reflexo sensorial; 

2. Comportamento = ações conscientes; 

3. Capacidade = semi-consciência; 

4. Crenças = sistema nervoso autônomo; 

5. Identidade = sistema imunológico; 

6. Espiritual/propósito = não é possível distinguir. 

Dentro dos níveis neurológicos são as crenças quem respondem o porquê das 

coisas, das ações e pensamentos das pessoas. Elas são responsáveis pela 

motivação ou até mesmo a permissão para fazer algo. 

A crença encontra-se antes da identidade, pois, a identidade do indivíduo tem uma 

relação muito próxima com suas crenças e valores, mas a identidade está acima 

porque o “eu sou” é muito maior do que qualquer crença e valor que a pessoa tenha 

sobre si mesma. 

A crença tem tanta influência sobre a vida e sobre as atitudes de um individuo que 

se encontra acima das capacidades e habilidades, por isso as crenças são muito 

levadas em consideração quando se almeja sucesso e alcance de objetivos na PNL. 
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“[...] a melhor coisa que se pode fazer para alcançar o domínio em qualquer área da 

sua vida é elevar uma convicção ao nível de crença. Lembre-se de que a crença tem 

o poder de impeli-lo à ação, de empurrá-lo através de todos os obstáculos.” 

(ROBBINS, 1996, p.114). 

 

Tudo o que queremos está ao nosso alcance; para atingir um objetivo basta 

o simples fato de sonhar e ir atrás desse sonho. Para conseguirmos isto, 

temos que passar por cima de medos, costumes, regras, crenças e nos 

reeducarmos no sentido de buscar a cada segundo de nossa vida uma 

melhoria contínua [...]. (CHUNG, 1995, p. 2). 

 

CHUNG (1995, p. 168) cita que “Henry Ford dizia: “Se você acreditar que consegue, 

ou que não consegue, em ambos os casos, você estará absolutamente certo.””. 

Em nenhum momento a Programação Neurolinguística afirma que o ideal é viver 

sem crenças, até porque seria algo impossível para o ser humano. A PNL tem o 

propósito de auxiliar o indivíduo no autoconhecimento, no desenvolvimento humano, 

na qualidade de vida e sobre tudo a ter sucesso. No caso das crenças a PNL 

trabalha a fim transformar ou substituir as crenças limitantes por crenças 

fortalecedoras. 

Segundo PERCIA (2012) existem alguns passos para destruir as crenças limitantes: 

1. Identificar as crenças limitantes que acometem o indivíduo; 

2. Inicialmente, escolher uma das crenças limitantes e as referências que a 

apoiam; 

3. Decidir a acreditar algo contrário a crença limitante, por exemplo: “não sou 

bom em fazer amizades”, decidir em adotar a nova crença “eu sou bom em 

fazer amizades”; 

4. Repetir diversas vezes até para que isso ajude a transformar a crença 

limitadora em uma crença fortalecedora: crenças demoram a se formar, é 

necessário repetir por muitas vezes a nova afirmação para que ela se torne 

uma crença; 

5. As novas crenças devem conter três elementos essenciais: devem ser 

pessoais (eu), devem ser sempre ditas no verbo presente e ter uma descrição 

positiva. As crenças não precisam ser verdadeiras, mas devem ter o desejo 

de tornar aquilo verdade. São essas novas crenças que irão destruir as 
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crenças limitantes, uma vez que para uma crença deixar de ser verdade, não 

há como apenas excluí-la do cérebro, mas sim, substituí-la; 

6. Criar uma imagem mental de como seria a vida usufruindo deste novo 

comportamento; 

7. Ao ver-se repetindo a crença limitadora, deve-se interromper o pensamento 

ou a fala imediatamente e mentalizar a nova crença; 

8. Encontrar algo que traga bons sentimentos, e aplicar essas sensações a nova 

crença, para lhe dar mais força. Para ROBBINS (1996) uma das melhores 

formas de alterar convicções no cérebro é por meio da associação, ou seja, 

associar a convicção a uma dor, por exemplo. O importante não é apenas 

lembrar-se da dor que ela causou, mas a dor que ainda causa ou causará. 

Após isso se deve adotar uma nova convicção, uma convicção fortalecedora e 

associa-la a algo prazeroso e assim substituí-la. 

“Alguém que tenha a crença de que todo ser humano tem algo de bom sempre 

encontrará o bem no outro, mesmo no mais improvável contexto, e vice-versa. A 

realidade é a projeção de nossas crenças a respeito do que ela é”. (MAGALHÃES, 

2011, p. 33). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As crenças são definidoras de decisões e das capacidades do ser, elas são forte 

influência nas atitudes tomadas, influenciando diversas áreas da vida de uma 

pessoa. A mente cria aspectos, a partir das crenças aprendidas na infância, que 

utiliza para determinar se algo que lhe acontece é bom ou ruim, se é sorte ou azar, 

se é “verdadeiro” ou “falso”. 

Cada indivíduo é o resultado das limitações e dos horizontes mentais das pessoas 

ou do meio que as formaram. Normalmente os seres humanos vivem grande parte 

do tempo, de acordo com a percepção alheia e nem sempre isso supre os anseios e 

cabe a vida de determinada pessoa, cada individuo deve buscar refletir sobre o que 

realmente vale para si. 

As crenças podem ser classificadas de duas formas, como crenças limitadoras e 

crenças fortalecedoras. Ambas possuem um poder muito grande sobre a mente 
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humana. As crenças limitadoras podem bloquear e até mesmo estagnar a mente 

quanto a um fato, uma informação ou acontecimento. As crenças fortalecedoras por 

sua vez podem impulsionar o indivíduo ao sucesso, ao alcance de um sonho. 

Quando o ser humano não consegue ressignificar as crenças limitantes, bem como 

as experiências ruins vividas, a mente cria bloqueios. 

A Programação Neurolinguística auxilia no processo de eliminação da crença 

limitante através da ressignificação e da criação de crenças estimulantes. Desta 

forma, a PNL busca introjetar no indivíduo a capacidade de sempre encontrar algo 

positivo, mesmo em situações desconfortáveis focando em qualidades e 

possibilidades. 

Para transformar uma crença limitadora, sobre determinado assunto, em uma crença 

fortalecedora são precisos alguns passos, como: identificar a crença, definir o 

objetivo a ser alcançado, substituir a crença limitadora por uma nova crença 

fortalecedora e condicionar a mente a essa nova crença fortalecedora. 

“O fato é que o seu caráter, o seu pensamento e as suas crenças são os fatores que 

determinam o seu grau de sucesso”. (EKER, 2006, p. 17). 

É importante observar que as crenças sempre existirão, e sempre influenciarão na 

mente das pessoas, e disso não há como fugir. Mas também é importante saber que 

se utilizadas da forma correta as crenças podem se tornar uma das melhores 

ferramentas do cérebro para o sucesso em qualquer campo da vida. E é exatamente 

isso que a PNL propõe quando se fala em crenças. Ter crenças é fundamental, mas 

saber escolher as crenças é mais ainda. 

“Muitas pessoas são impetuosas, mas devido às suas crenças limitadas sobre quem 

são e o que podem fazer, nunca agem de forma a tornar seus sonhos uma 

realidade”. (ROBBINS, 2005, p. 18). 
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